
Välkommen till  
Göteborgs naturhistoriska museum!



Innehåll

Hur tar jag mig till Göteborgs  
naturhistoriska museum?   3

Åka med buss eller spårvagn   3

Åka med bil   4

Åka med cykel eller komma gående   4

Titta in i museet före ditt besök   5

Göteborgs naturhistoriska museum  
i tillgänglighetsdatabasen   5

Vad är viktigt att veta  
när jag besöker Göteborgs  
naturhistoriska museum?   6

När du kommer in på museet   6

Hur tar jag mig runt på museet?   7

Pekkarta   7

Lugnare tider   7

Trivselregler   8

Äta på museet   9

Toaletter   10

Tillfälligt stängda utställningar   11

Vem kan jag fråga?   11

Vad finns på museet?   12
Monterade djur   12

Tillfälliga utställningar   13

Sinneshörnan   13

Butik   14

Aktiviteter   14

Vad gör jag när besöket är slut?   15
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Hur tar jag mig till  
Göteborgs naturhistoriska 
museum?
Göteborgs naturhistoriska museum ligger i Slottsskogen,  
på kullen ovanför Linnéplatsen.

Åka med buss eller spårvagn
Till Linnéplatsen går många buss- och spårvagnslinjer. 
På Västtrafiks hemsida kan du söka efter en bra resväg.  
vasttrafik.se/reseplanering/reseplaneraren/ 

Från Linnéplatsen finns det olika vägar upp till museet.  
Åt höger går en väg med trappor. Den är kortast. 
Åt vänster går en väg utan trappor.

https://www.vasttrafik.se/reseplanering/reseplaneraren/
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Åka med bil
Om du kommer med bil går det att parkera på  
Vegagatan och gå upp till museet från baksidan.

Cykla eller komma gående
Om du kommer med cykel eller gående från  
Slottsskogen kan du också komma upp från baksidan.
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Titta in i museet före ditt besök
Du som vill veta hur museet ser ut innan du kommer 
på besök kan titta runt i vårt virtuella museum. 
gnm.se/utstallningar/virtuella-museet/

Göteborgs naturhistoriska museum  
i Tillgänglighetsdatabasen
För att få noggrannare information om tillgängligheten  
på museet kan du besöka Tillgänglighetsdatabasen.
www.t-d.se/sv

http://www.t-d.se/sv
http://gnm.se/utstallningar/virtuella-museet/
https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Goteborgs-stad/Goteborgs-Naturhistoriska-Museum/
http://www.t-d.se/sv
https://ppd360.com/3DVista/Naturhistoriska/Allm%C3%A4nna_Utrymmen/index.htm?skip-loading&media-index=54&yaw=320&pitch=0
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Vad är viktigt att veta när 
jag besöker Göteborgs  
naturhistoriska museum?
Det finns många saker att lära sig om museet. Några  
saker är extra bra att veta innan du kommer på besök.

När du kommer in på museet
När du kommer in i museet kan du gå fram till  
receptionen om du vill, så att de som jobbar  
där kan skriva in dig i statistiken. Besöket är gratis.

Du kan hänga av dig dina kläder på våra garderobsträd 
snett bakom receptionen.

Om du vill låsa in dina saker finns det låsbara skåp  
till höger när du kommer in i museets foajé.

Du kan ladda din mobil i det gröna skåpet direkt till  
höger om dörren när du kommer in i museets foajé.
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Hur tar jag mig runt på museet? 
I den nya delen av museet, den delen som du kommer  
in i först, finns hissar till alla våningar. I den gamla delen 
finns bara trappor.

Museet har en rullstol att låna ut om du behöver det.  
Prata med personalen i receptionen så hjälper de dig.

Det finns ingen bestämd väg att gå i museet, men du 
kan ta en broschyr i receptionen, som visar en möjlig  
väg som du kan följa om du vill.

Pekkarta
I receptionen finns pekkartor att låna under besöket.

Lugnare tider 
Ibland är det mycket folk på museet.  
Efter kl.15 på eftermiddagen är det lugnare. 

På torsdagar har vi öppet till kl. 20.  
De kvällarna brukar det vara mycket lugnt på museet. 
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Trivselregler 
Många saker på museet är ömtåliga, till exempel de  
monterade djuren och de gamla glasen i montrarna. 
Det kan också vara många andra besökare på plats.  
Därför följer vi några trivselregler på museet:

• Håll en lugn fart.

• Tänk på andra besökare och håll en tyst ljudnivå  
 om du kan. 

• Var försiktig så att du inte skadar dig själv  
 eller museets föremål.

• Ät och drick inte i utställningarna. 

• Vuxna har ansvar för barnen som är med.
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Äta på museet
Du kan köpa mat och fika i kaféet och sitta där  
och äta det.

Om du har med dig egen mat kan du äta den  
i Matsäcksrummet.

Matrester och smulor i andra delar av museet lockar  
till sig små djur som kan skada museets föremål. 
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Toaletter
I foajén finns både små och stora toaletter. På de stora 
toaletterna finns även skötbord. 

En av de större toaletterna är en så kallad familjetoa, 
med en stor och en liten toalettstol. 

På andra platser i museet finns enbart små toaletter.
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Tillfälligt stängda utställningar
Ibland renoverar vi våra utställningar och då måste  
vi stänga av dem tillfälligt. Information finns då på  
vår hemsida. 
gnm.se/utstallningar/uppdatering-av-utstallningar/

Vem kan jag fråga? 
Om du har frågor innan du kommer till museet 
kan du ringa receptionen på telefonnummer  
010-441 44 01. 

När du är på museet kan du alltid fråga i receptionen  
eller museivärden som går runt i museet under dagen.  
Museivärdarna har kläder med museets namn och  
logotyp.

http://gnm.se/utstallningar/uppdatering-av-utstallningar/


Sidan 12

Vad finns på museet? 
På Göteborgs naturhistoriska museum finns miljoner 
djur, stenar och andra föremål från hela världen. 

Många djur kan du se monterade i våra permanenta  
utställningar, men de flesta finns i våra magasin. 

Magasinen är en plats där vi sparar allt som vi har  
samlat in. Museets magasin finns i husets källare.

Monterade djur
Ett monterat djur är det som oftast brukar kallas för  
ett uppstoppat djur. Det är monterade djur du kan se  
när du besöker museet. 

Ett monterat djur är ett riktigt djur som vi har tagit  
hand om efter att det har dött. Allt som finns inuti  
djuret tas bort för att det inte ska ruttna och lukta illa.  
Ibland sparas skelettet och andra delar för forskning.
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Tillfälliga utställningar
Museet har många permanenta utställningar,  
som sällan ändras, men varje år har museet också  
tillfälliga utställningar med olika teman. 

Du kan läsa mer om dem på vår hemsida.  
gnm.se/utstallningar/tillfalliga-utstallningar/

Sinneshörnan
I Sinneshörnan finns olika saker du kan känna på  
och utforska själv. Där vill vi att alla tar av sig skorna  
så att golven inte blir smutsiga.

Inne i Sinneshörnan vill många sitta på golvet och  
mattorna och leka.

https://www.gnm.se/utstallningar/tillfalliga-utstallningar/
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Butik
På museet, bakom receptionen finns en butik. I butiken 
kan du köpa saker som är kopplade till djur och natur. 
Det finns bland annat böcker, kläder, pussel, luppar och 
annat du kan använda för att utforska naturen mer.

Aktiviteter
Vi arrangerar många aktiviteter på museet.  
Det kan vara föreläsningar, skaparverkstäder, visningar 
och mycket mer. 

Information om aktiviteter läggs ut på vår hemsida, 
i vårt kalendarium. 
gnm.se/aktiviteter/kalendarium/

https://www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium/
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Vad gör jag när  
besöket är slut?
Vi är glada att du kom på besök! 

Kom ihåg att hämta dina saker om du lämnat jacka  
eller väska i garderoben eller i ett skåp. 

Information om när bussar och spårvagnar går från  
Linnéplatsen kan du få på en skärm vid utgången,  
eller från en värd i receptionen.

Välkommen tillbaka!
Om du har frågor om djur och natur efter ditt besök  
kan du mejla till gnm@vgregion.se  

mailto:gnm%40vgregion.se?subject=


Här kan du till exempel skriva frågor som du vill ställa  
när du kommer till museet eller något du vill komma ihåg 
från ditt besök.
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